
Підсумки  роботи учнівського самоврядування у 2015-16 н.р. 

           Основною метою учнівського самоврядування в школі  є формувати 

почуття відповідальності, свідоме ставлення до участі кожного  у  вирішенні 

важливих справ шкільного життя, оволодівати наукою управління, сприяти 

реалізації інтересів, можливостей, бажань дітей різносторонньо розвиватися, 

самовдосконалюватися, самореалізовуватися на благо собі, своїм 

ровесникам, школі, власній родині, своїй малій батьківщині, народові 

України. Саме тому у нашій школі з ініціативи учнівського самоврядування 

протягом навчального року проводиться безліч свят, проектів, заходів, акцій 

різного спрямування. 

З метою піднесення престижу занять фізичною культурою та організованою 

руховою активністю у школі діє  проект «Молодь Зірненської ЗОШ обирає 

здоров’я», у рамках якого вже два роки поспіль працює ранкова зарядка. 

Щодня діти поспішають до своєї школи не тільки на уроки, а й на «веселу 

зарядку». Це стало традицією школи. Коли дозволяли погодні умови, зарядка 

проводилася на свіжому повітрі, а з настанням холодів її щоденно проводять 

члени спортивно-оздоровчого центру  у вестибюлі школи. Діти із 

задоволенням виконують вправи під веселі дитячі мелодії. З метою 

організації змістовного відпочинку дітей, активізації рухової активності, 

забезпечення зайнятості дітей на перервах  організовано щоденне проведення  

музичних перерв на свіжому повітрі, а у четвер –веселу перерву, під час якої 

по черзі кожен клас готує п’ятихвилинний захід для молодших школярів. Це  

пісні, загадки, танці, вірші, казкові подорожі. 

              У вересні та травні систематично проводяться  Олімпійські уроки, 

під час яких всі учні школи, вчителі та деякі батьки виходять на стадіон для 

проведення загальношкільного марафону «До перемоги над собою».  

В рамках тижня безпечного руху відбулася акція «Увага! Діти на дорозі!». 

Члени МІГ «Юні інспектори дорожнього руху» патрулювали на дорозі біля 



школи перед початком робочого дня, перевіряючи дотримання пішоходами 

та водіями правил дорожнього руху. Чемні пішоходи отримали значки «Я-

чемний пішохід», порушники –пам’ятки «Як ми йдемо до школи», а водії –

подяки за дотримання правил дорожнього руху та обмеження швидкості біля 

школи.  Також юні патрулі відвідали усіх учнів початкової ланки по класах з 

вікторинами, запитаннями та знаками дорожнього руху, аби ще раз нагадати 

їх. А учні 8-А класу підготували виступ агітбригади «Бережи своє життя». 

Під час цієї акції активісти відчули себе справжніми інспекторами 

дорожнього руху та навчилися слідкувати на дорозі за молодшими 

школярами.        

                Також наша школа стала місцем проведення чергового Фестивалю 

здорового способу життя. Працівники комунального закладу «Обласний 

центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Рівненської обласної 

ради познайомилися з учнями і провели коротку бесіду про важливість 

занять фізичною культурою, її вплив на здоров’я і загальне самопочуття. 

Після проведення естафет відбулася церемонія нагородження переможців. 

Всі вони були відзначені дипломами  комунального закладу «Обласний центр 

фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Рівненської обласної ради та 

призами Відділення Національного олімпійського комітету в Рівненській 

області. Однак на цьому процес нагородження не закінчився, тому що гості 

фестивалю цієї зими стали призерами ще однієї події. Вони посіли третє 

місце в конкурсі «Сніговик FEST», котрий проходив в рамках 

Всеукраїнських заходів «Спортивна зима». За це учні Зірненської ЗОШ були 

нагороджені кубком і дипломом КЗ «ОЦФЗН «Спорт для всіх» та призами 

Відділення НОК України в Рівненській області. 

Щороку  у школі проводяться заходи до Всесвітнього дня боротьби з 

туберкульозом. З нагоди цієї дати, 24 березня,  з метою попередження 

захворюваності учнівської молоді, за сприянням спеціаліста РЦСССДМ  

Боровець Н.П., дирекції школи  було запрошено головного лікаря Зірненської 



протитуберкульозної лікарні Кучер Олександру Ярославівну, яка провела 

роз`яснювальну та профілактичну роботу щодо захворюваності на 

туберкульоз і дала змістовні відповіді на запитання, що виникли під час 

спілкування в учнів. Вона сказала,  що туберкульоз– це інфекційне 

захворювання. Збудниками цієї хвороби є особливі мікроорганізми –

туберкульозні бактерії, які можуть потрапляти в організм людини різними 

шляхами: при контакті з хворими, через кашель, чхання, рукостискання, при 

вдиханні повітря,  в якому містяться збудники хвороб. 

          В наш час ця хвороба виліковна, якщо її виявити на перших стадіях 

захворювання. Але цю хворобу набагато легше попередити, ніж лікувати.  

Потрібно нам зберігати чистоту вдома і в школі, тримати відкритими вікна 

влітку, частіше провітрювати  приміщення взимку. 

        Для запобігання туберкульозу виняткове значення має щеплення дітей, а 

для його виявлення серед дітей часто єдиним методом є реакція Манту, що 

повинна проводитись щорічно всім дітям, в першу чергу ослабленим та із 

сімей,  де дорослі знаходяться в групах ризику захворювання. При цьому 

захворюванні можуть вражатися не тільки легені, але й інші органи: кістки, 

очі, шкіра, лімфатична та нервова системи. 

До дня здоров’я у школі було проведено ряд заходів. Зранку члени 

учнівського самоврядування привітали кожного учня і вчителя, подарувавши 

наклейки з висловами про спорт, бажаючи доброго здоров’я. 

Всі  організовано вийшли на  ранкову загальношкільну 

зарядку,  марафон  «Біжу заради здоров’я», а після уроків для учнів 5-7-х 

класів було проведено  брейн-ринг «Здорова нація». 

Учасники агітбригади  «ЗдороВО»  ретельно готувалися до районного 

щорічного фестивалю «Молодь обирає здоров’я». 

Малювали  плакати,  підготували художню роботу «Фізкультура-це 



здороВО!», підбирали костюми, сценарій, вивчали пісні,  переглянули багато 

літератури про СНІД, а також взяли участь у тренінгах Маршрут Безпеки. 

Плакат «Спорт для всіх» і фото «Фізкультура-це здороВО!» взяли участь і в 

обласному конкурсі. 

        Традиційно наші спортсмени  займають призові місця в районних 

змаганнях, як команда дівчат, так і команда хлопців. В цьому році вони 

вибороли   теж перші місця. Окремі гравці з команди хлопців, дівчат брали 

участь і в обласних змаганнях.                                                                                                                                            

До дня боротьби зі СНІДом у школі було проведено три заходи: День 

червоної стрічки, виступ агітбригади «Не ризикуй своїм життям» та тренінг 

«Маршрут безпеки». 

Підсумовуючи всі заходи проекту здорового способу життя , члени 

спортивно-оздоровчого центру зняли відеоролик «Зірненські школярі 

обирають здоров’я», який можна переглянути в YOUTUBEта на офіційному 

сайті школи. 

                    Також члени учнівського самоврядування продовжили роботу 

над благодійним проектом «Слава Україні», в рамках якого   було проведено 

благодійну ярмарок-виставку «Осінній вернісаж». За ініціативою учнівської 

ради, членів МІГ «Волонтер» традиційне свято квітів та врожаю було 

перетворене у колоритну благодійну ярмарку-виставку «Осінній вернісаж» 

на допомогу дітям учасників АТО та потреби учнівського самоврядування. 

Загалом зібрали 2709 грн. На цю суму придбали подарунки  нашим 

школярам-дітям соціально незахищених категорій (діти учасників АТО, 

напівсироти, інваліди, позбавлені батьківської опіки), а також мікрофони, 

колонки, переноску для роботи учнівського самоврядування. 

В рамках героїко-патріотичниго проекту «Слава Україні» з допомогою  

благодійної організації «Фонд Руєвит» у школі було проведено акцію 



«Допоможи солдату». Щодня протягом тижня діти, батьки, учителі, 

техпрацівники активно долучалися до збору продуктів харчування нашим 

захисникам. Дуже швидко імпровізована «комора» наповнилася всім 

необхідним для складання харчових наборів бійцям АТО. Від картоплі і сала 

до солодощів і чаю. 

       Повернувшись зі сходу України, волонтери поспішили до нас передати 

відповідь від воїнів. Це військові експонати для шкільного музею, слова 

подяки, записані на  прапорі «Дякуємо за підтримку», «Перемога за нами», 

«Любіть і бережіть Україну!», а також фото та відео сюжети, де  серед 

солдатів з усієї Рівненщини ми впізнали нашого односельця, тата нашої 

учениці Сергія Чернижа. Це був найхвилюючий для нас момент. Та ще 

більше  вражень  ми отримали наступного дня, коли учениця 7 класу Черниж 

Марина  здивувала нас власним віршем, що написала під впливом емоцій 

після отриманої фотозвісточки від тата. 

Подібні  акції не просто збирають харчі, шкарпетки, малюнки чи обереги, а 

доторкаються до кожного з нас, стукають у кожне серце, роблять нас 

милосерднішими, добрішими, змушують замислюватися… 

Завдяки волонтерам, які є своєрідним місточком між західною і східною 

частиною України,  вдається організовувати уроки мужності від воїнів АТО 

на відстані.                                                 

Учні нашої школи також  долучилися до акцій  «Підтримай Героя-подаруй 

оберіг»,  «Не викидай кришечку-віддай волонтеру», «Вітальна листівка для 

демобілізованого солдата», в рамках яких  дитячими руками було 

виготовлено обереги: ікони, державні прапори, хрестики та ангелочки, 

листівки.  Діти вкладали душу в свої вироби і сподівання на те, що їхній 

виріб збереже життя воїну на передовій.                        

  



- 6 дітей- інвалідів, учнів нашої школи взяли участь у районному конкурсі 

«Новорічна  листівка для демобілізованого солдата» (грудень); 

- Новорічна акція «Підтримай Героя-подаруй оберіг», в рамках якої дитячими 

руками було виготовлено  ікони, державні прапори, хрестики та ангелочки. 

Всі обереги передали у зону АТО через громадську організацію «Фонд 

Руєвит». Діти вкладали душу в свої вироби і сподівання на те, що їхній виріб 

збереже життя воїну на передовій;       

- з метою допомогти пораненим воїнам у придбанні протезів та   збереження 

навколишнього середовища   у школі триває акція   «Не викидай кришечку-

віддай волонтеру», під час якої діти, батьки, бабусі, дідусі, громадськість 

села активно збирають кришечки від 

 пластикових пляшок (протягом року). До цієї роботи залучено всі магазини 

нашого села; 

- благодійні акції «Назустріч мрії» та «Серце до серця» (01.02.-05.02.2016р.), 

в рамках  яких діти робили благодійні внески у скриньку, натомість 

отримували наклейки-емблеми цих акцій жовтогарячого метелика та 

сердечко. Загалом було зібрано 570 грн. Було перераховано по 250 грн. на 

благодійні фонди-ініціатори акцій на потреби хворих діток; 

- щорічна акція «Співучасть у долі дитини», в рамках якої зібрали фінансову 

допомогу (319 грн.) хворому хлопчику Миколці Горвату; 

-у школі постійно діє мала ініціативна група «Волонтер», яка займається 

організацією благодійних акцій. 

            Світлини і відеоматеріали цього проекту зібрано у відеоролик 

«Благодійний проект «Слава Україні» і викладено на офіційний сайт школи. 

Цей ролик був представлений, як звіт про Добре діло під час обласного етапу 



Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура») і завоював почесне ІІІ місце. 

                Окрім проектів, члени учнівського самоврядування протягом року 

організовували та брали участь у різних заходах, робили шкільне життя 

цікавим та змістовним.    

Свято першого дзвоника-це перший день навчального року, який  завжди 

розпочинається урочисто. На цю лінійку коридором з рушникiв учителi 

завели наймолодших учнів школи- першачків, а учні 11 класу дали  їм свої 

настанови та подарували символiчнi подарунки. Після звуків Першого 

дзвінка всі учні разом із батьками відвідали перший урок «Я-українець і цим 

пишаюся». 

                   Цікаву і незабутню подорож  Євросоюзом організували для нас 

учні 8-Б класу з класним керівником Романович Н. М.  Захід проходив у 

вигляді вікторини. Запрошені учні 6-8-х класів  із задоволенням виконували 

завдання, відповідали на запитання. За кожну правильну відповідь 

отримували зірочку, яку прикріплювали на синій прапор. Таким чином 

учасники заходу створили прапор Європейського союзу. Ми поринули у світ  

географії, культури, історії, спорту, визначних місць, національних страв 

країн Європи, дізналися назви столиць, вивчили прапори. Найбільше вразив 

всіх присутніх знанням футбольних команд європейських країн  учень 6-Б 

класу Логощук Артур, який абсолютно точно назвав всі країни за назвами 

футбольних команд. Справжній футболіст! 

У жовтні учнями старших класів  було організовано День учнівського 

самоврядування. Зранку старшокласники дуже рано прийшли до школи. В 

святковому вбранні, з квітами  вони очікували вчителів в коридорах і щиро 

вітали кожного.  Найцікавішим у святкуванні було те, що на один день школа 

перейшла під керівництво старших учнів. Було проголошено день 

самоврядування, щоб вчителі могли трішки відпочити від своїх обов'язків. 



Приємно було спостерігати, як організовано, відповідально члени навчально-

пізнавального центру продумали свої обов’язки  до найменших дрібниць. 

День учнівського самоврядування, що розпочався на першому уроці, 

продовжився на святковому концерті під назвою “Талант-шоу”, 

присвяченому Дню вчителя. Учні привітали вчителів школи піснями, 

віршами, гумористичними сценками, листами зі шкільної скриньки, а також 

зняли відеоролик «Електронна листівка для вчителів Зірненської школи», 

який можна переглянути в  YouTube  та на офіційному сайті школи.  

Приємно зазначити, що свої таланти  проявили не тільки учні, а й вчителі 

нашої школи. Їм довелося читати вірші з різною інтонацією,  рекламувати 

свій предмет, впізнавати директора із зав'язаними очима по руках,  співати, 

танцювати, брати участь  у конкурсі “Найоригінальніше  зауваження у 

щоденник”.  Кожен, хто брав участь у конкурсах , був відзначений дипломом 

. 

 Підсумувавши проведену роботу, учні ще раз переконалися,  що професія 

вчителя дуже цікава і творча, а наші вчителі-найкращі в світі. 

Члени МІГ «Волонтер» квітами привітали   вчителів-пенсіонерів з 

професійним днем, відвідали їх   вдома. 

14 жовтня відзначають три свята: одне  з найшанованіших релігійних свят 

Покрови Пресвятої Богородиці, День українського козацтва,  і День 

захисника України. 

З цієї нагоди у бібліотеці відбувся захід «Юні козачата» для учнів 4-х класів. 

Проводились змагання «Не загуби кульку», «Капустинка», «Помічник 

господині», «Варися, кашо!»,  спортивні вікторини. 

Діти із задоволенням брали  участь у конкурсах, змагались, веселились, 

вболівали, гарно провели свій час.Кожному учаснику команди переможця 

вручили подяку  за активність у змаганнях «Юні козачата».Учні 5-Б та 7-Б  



класу підготували свято Покрови і запросили своїх ровесників, де в цiкавiй 

формi розповiли про українське козацтво та провели козацькi змагання для 

хлопчикiв. 

У кабінеті інформатики учні 5-7-х класів організували тематичний  

пізнавальний вечір з елементами змагань  та запросили воїна АТО Олега 

Холода, який розповів дітям про сучасних захисників України, дав 

хлопчикам урок мужності, поділився своєю історією, доторкнувся до дитячих 

душ мудрими порадами і настановами, а також взяв участь у змаганнях. 

Сміливі хлопчики з радістю позмагалися у силі з  учасником АТО.  Звісно, 

що перемогла дружба, адже так і повинно бути. 

Дівчатка привітали гостя зі святом, подарували йому невеличкий сувенір, всі 

учасники заходу дружно подякували за те, що він захищав нашу неньку 

Україну і нас з вами. 

У Зірненській школі навчаються і працюють справджні захисники  України. 

Протягом двох тижнів день у день команда “Козацький гарт”  у складі 

Данильчука С., Покарця П., Шевчука В., Сульжика В., Корінця Д., Мотруніча 

Д., Дячук О., Пришко О., Данильчук А., Гоголь Д. невтомно готувалася до 

районної гри “Джура”. Стройова підготовка, медицина, спортивний вишкіл, 

пісні, танці, девіз, емблема, назва команди, безкінечні репетиції, тренування, 

опис Доброї справи, пошук костюмів, речей для організації побуту команди- 

все це вимагало затрат часу і зусиль. Приємно зазначити, що ретельна 

підготовка дала свої плоди. Шість призових місць з десяти конкурсів- це 

дуже гарний результат, який привів нашу команду до абсолютної перемоги. 

Всі види конкурсів були цікавими, але останній - “Перетягування линви” 

виявився найемоційнішим. Учасники команди виклалися на всі 100% і 

вибороли почесне ІІ місце. Ця перемога-заслуга всіх учнів, їх батьків  і 

вчителів нашої школи.  



          23 жовтня відбувся огляд-конкурс   «Юна зірка» -  один з 

найпопулярніших, найулюбленіших конкурсів  української естрадної пісні 

серед учнів , що проводиться у школі кожного року з метою виявлення юних 

обдарувань. Приємно зазначити, що в районному етапі даного конкурсу 

учениця 6-Б класу Славинська Анна зайняла ІІ місце у номінації «Сучасна 

українська естрадна пісня». 

Одним з традиційних свят для дівчаток середньої ланки є конкурс «Міс 

осінь» . Цього року його  організували і провели учні 6-А класу та 

кл.керівник Тихончук М.Н.  А переможницею стала учениця 7-А класу 

Удодік М. Всi учасницi отримали подяки з різними  номінаціями, а 

переможниця-корону. 

Напередодні відзначення Україною  Дня  Гідності та Cвободи у школі 

відбулася лінійка-реквієм «І свічка плакала в скорботі…», приурочена 

вшануванню пам’яті героїв Євромайдану та пам’яті жертв Голодомору 1932-

1933 років, на якій були присутні учні 5-11-х класів та вчителі школи. Увагу 

всіх присутніх привернули виставки, оформлені у вестибюлі школи. 

Цей захід організували учні школи разом із завідуючою публічно-шкільною 

бібліотекою Ольгою Чабан. Він поєднав у собі дві події. Ведучі лінійки 

Лупак Віталій та Білуха Богдана пригадали всі визначальні і найважливіші 

історичні моменти нашої держави. Педагогічний колектив та учні школи 

вшанували патріотизм, мужність громадян, які у листопаді 2013 - лютому 

2014 років піднялись на захист демократичних цінностей, прав і свобод 

людини та громадянина, національних інтересів України, а також пам’ять  

мільйонів синів та дочок України, ціле покоління наших співгромадян, які на 

благій і щедрій  споконвіку українській землі були заморені голодом 

внаслідок цілеспрямованої антиукраїнської політики. 

Учасники заходу закликали до боротьби за мир, за спокій, за свободу. На 

підтримку акції «Запали свічку пам’яті» під час хвилини мовчання учнями з 



рук в руки передавалася запалена свічка в знак вшанування пам’яті загиблих 

. Учениці 5-Б класу Несенчук Сніжана та Рябченко Олена  акапельно під 

керівництвом музичного керівника  Євтушок Алли Адамівни  виконали 

молитву «Моя молитва нехай лине…». 

Переживаючи ці події, які тісно переплітаються з її життям, учениця  

7-А класу Черниж Марина  продекламувала власний вірш, присвячений 

нинішнім подіям. 

На завершення заходу директор школи  Довгалюк Юрій Якович  звернувся 

до присутніх зі словами, в яких закликав до миру й злагоди в сім’ї та в нашій 

державі. 

Наш  святий обов’язок перед тими, хто загинув, не допустити, щоб пам’ять 

про героїв  відійшла у забуття. 

В рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насилля» центром захисту прав 

дітей було проведено День синьої стрічки.  При  вході до школи  на початку 

робочого дня учні роздавали всім стрічки синього кольору з надписом «Я 

проти жорстокості, а ти?», брали у дітей інтерв’ю «Що ми можемо зробити, 

аби запобігти насиллю?», зняли відеоролик «Зірненські школярі проти 

жорстокості», який можна переглянути в YouTube та на офіційному сайті 

школи. 

        Центр зв’язків з громадськістю  продовжив   роботу над наступними 

номерами шкільної газети «Шкільний вісник», за допомогою якої учні та 

вчителі  мають можливість вітати один одного з різними святами, а також 

дізнаватися про цікаве життя школи.                                                                                                                                                                                                      

Ще однією гарною традицією стало  проведення веселої перерви для учнів 

молодшої ланки. З метою організації дозвілля під час перерв учні початкових 

класів щотижня по черзі готують тематичну лінійку для маленьких школярів. 



Таким чином  протягом семестру було проведено веселу, танцювальну, 

дружню, перерву, перерву правил та розважальну. 

          Цікаво провели учні 5-А  класу, їх класний керівник Гапон О.В. 

Андріївські вечорниці, де дівчата ворожили, а хлопці намагалися вкусити 

калиту. Саме під час таких заходів діти знайомляться з давніми українськими 

звичаями та обрядами. 

Активно долучилися учні 1-9 класів до загальношкільного конкурсу «Моя 

коляда», за що були відзначені подяками та грамотами. А переможці- 

вокальний ансамбль під керівництвом Євтушок А.А. відзначилися і на 

районному конкурсі  «Вифлиємська зірка», зайнявши ІІІ місце. 

  Напередодні  Новорічно-Різдвяних свят до дітей незахищених категорій, які  

навчаються у нашій школі завітав  святий Миколай з солодкими 

подарунками, що були придбані за кошти, виручені під час ярмарки «Осінній 

вернісаж». Свято «Святий Миколаю, до нас завітай» підготували учні 3-Б 

класу та класний керівник Федас Т.Б. 

Дуже гучно відзначалося  свято святого Миколая у сільському будинку 

культури. Вже традиційно в цей день  ми співпрацюємо з  працівником 

соціальної служби у справах сім`ї та молоді Н.П. Боровець, яка щороку 

організовує подарунки для привітання всiх дітей села. 

Учні нашої школи та вчитель християнської етики Євтушок А.А. 

організували і показали театралізоване дійство «Гість із небес-святий 

Миколай».   Взяли участь голова Березнiвськоi райдержадмiнiстрацii 

Мельник М.П., голова сільської ради Старінський В.С., підприємці села та 

отець Іоан, який розповів дітям про св. Миколая і його милосердя.                                                              

          Не забувають наші учні і про навчання, намагаються брати участь у 

всіх конкурсах учнівської творчості та предметних олімпіадах . Дуже гарно 

проявили себе нашi учнi Коломієць М. (ІІІ місце) та Сохар О.(ІІ місце)  на 



районному етапі XV Всеукраїнського  конкурсу учнівської творчості, 

присвяченого  25-річчю Незалежності України, де  і вибороли призовi мiсця у 

номінаціях «Література», «Декоративно-прикладне мистецтво». 

Найчарівнішим святом для дітей є Новий рік , коли збуваються мрії та всі 

отримують подарунки. Не був винятком  і цей Новий Рік . Кожна дитина , яка 

відвідала свято, отримала море емоцій та привітань  від чарівного Діда 

Мороза та білосніжної Снігурки. Свята проходили у шiсть етапiв: 1 кл., 

2кл.,3кл.,4кл., 5-7кл. та 8-11кл. Було проведено ряд конкурсів, танці, веселі 

хороводи, пісні та вітання з Новим роком. Для старшокласникiв було 

проведено Новорiчний КВК, переможцями якого стали 

6-Б кл та 8-Б кл. Команди –переможці  отримали солодкi призи. Найкраще 

підготувалися вболівальники. Вони усіма можливими засобами намагалися 

довести, що їхня команда найкраща. 

День святого Валентина – ніжне і добре свято, день, коли люди відкрито 

говорять про найпрекрасніше в світі почуття- про кохання.   Крім того, це 

чудова нагода показати свою любов і турботу. У нашій школі це свято 

завітало у кожен  клас, до кожного вчителя й учня, завдяки традиційній 

загальношкільній скриньці «валентинок». А свято «Серця двох» проводилося 

на загальносільському рівні, в якому взяли участь 4 пари: Білуха Б., і Лупак 

В., Дмитрук Ю. і Планіда М., Козлюк Р. і Драганчук К., Гасанова А і 

Лисецький Г. До роботи журі запросили сільського голову В.Старінського, 

методиста БРБК Харчук І., кореспондента газети «Надслучанський вісник» 

Я. Пилипчук та директора СБК Т. Мартинову.  Учасники проявили свій 

талант, знання з етикету, вміння говорити теплі слова,  показали готовність, 

прийти один одному на допомогу.  Різноманітні конкурси, веселі забави, 

чарівні танці, мелодійні пісні створили атмосферу радості й тепла. Учні 

початкових класів та гуртківці подарували незабутні художні номери. 



Переможцями конкурсу стали Білуха Б. і Лупак В., які отримали подяки і 

цінні подарунки. 

            З метою вшанування пам’яті героїв Небесної сотні, прищеплення 

любові до Батьківщини, виховання патріотичної свідомості, бажання стати 

гідними громадянами України, залучення громадськості до поминання 

загиблих у своїх молитвах школярі Зірненської ЗОШ І-ІІІ ступенів у школі 

провели реквієм «А сотню вже зустріли небеса…». З особливим 

хвилюванням учні готувалися до такого серйозного заходу: виготовили стенд 

зі світлинами героїв Небесної сотні, зробили надпис із маленьких свічечок  

«Героям слава», віднайшли вірші, що висвітлюють ті страшні події на 

Майдані. Особливо вразила всіх присутніх власним віршем про сучасні події 

на сході нашої країни М. Черниж. Учасники заходу донесли до кожного в 

залі ту невимовну глибину трагедії і болю, всі разом заспівали молитву за 

Україну та присвятили Небесній сотні хвилину мовчання. 

З нагоди Дня народження Т.Шевченка у школі був проведений творчий вечір 

під назвою "Жінки у творчості Шевченка", під час якого  члени учнівського 

самоврядування та ДГО "Краяни" під керівництвом класного керівника 5-А 

класу О.В.Гапон  і вчителя української мови  М.П. Воробей показали уривки 

із життя великого поета. Вечір виявився дуже повчальним і ліричним. Хлопці 

читали вірші Т.Шевченка, а дівчата зіграли ролі жінок, яким Кобзар 

присвячував свої поетичні рядки. Усі присутні  відкрили для себе з 

українського  патріота, борця за волю, художника , письменника і поета з 

іншої, ліричної сторони. 

               У публічно-шкільній бібліотеці відбувся загальношкільний огляд-

конкурс «Живи, Кобзарю, в пам’яті людській», в якому взяли участь 24 учні 

1-11-х класів. Діти декламували вірші Т.Шевченка, співали українські пісні 

та грали ліричну музику на музичних інструментах. Переможцем  стала 



наймолодша учасниця- учениця 1-А класу Боровець Дарина, яка і в 

районному конкурсі виборола почесне ІІІ місце. 

       1 квітня до Дня сміху  учні 8-А класу  організували і провели 

загальношкільне  свято «Сміється дітвора». Зранку привітали школярів  і 

вчителів смайликами, а після уроків розважили всіх гуморесками, сценками 

та веселами жартами.   Подарували гарний настрій на весь день.  

З приходом тепла всі люди  дбають про чистоту свого обійстя. Члени 

учнівського  самоврядування   вирушили з трудовим десантом до обеліска 

Слави,  аби  підтримати чистоту і своєю працею  вшанувати пам'ять загиблих 

під час Другоїсвітової війни. Дбаємо про чистоту разом. 

                   У квітні у Березнівському будинку культури відбувся  районний 

конкурс «Дівчина –весна». Програма була дуже насичена конкурсами та 

художніми номерами. Приємно зазначити, що серед чотирьох конкурсанток 

учениця нашої школи Ольга Пришко виборола І місце. 

               27 квітня під час районної звітно-виборчої конференції  у 

Березнівському будинку дитячої та юнацької творчості 

відбувся  ІІ  етап  районного конкурсу «Скарбничка творчих справ» серед 

шкільних органів учнівського самоврядування, де   учнівська рада "Лідер" 

Зірненської ЗОШ І-ІІІ ступенів зайняла друге місце, була нагороджена 

грамотою та цінними подарунками. 

До Дня пам’яті та примирення у школі було проведено ряд заходів: майстер 

класи по виготовленню маків-символів перемоги, виготовлення 

гірлянд,  перегляд відеоролику «Україна-мирна країна» на 

великих  перервах,  загальношкільну-лінійку «Пам'ять про війну, як 

застереження її повторення»,  пішу ходу до обеліска Слави, під час якої учні 

подарували всім перехожим  квіти маку та покладання квітів до пам’ятника 



загиблим воїнам. Учасники ходи поклали квіти до обеліска,  запалили свічку 

пам’яті, заспівали державний гімн України. 

  

Члени учнівського самоврядування протягом року проводили ряд засідань, 

рейдів-перевірок, моніторинг спізнень та відвідування учнями школи, акцій , 

флеш-мобів, брали участь у конкурсах, змаганнях, за що найактивніші були 

нагороджені подяками та подарунками від соціальної служби. Голова 

учнівської ради О.Дячук та лідер учнівського самоврядування  С.Данильчук 

на святі останнього дзвоника були нагороджені подяками управління освіти 

за активність у роботі учнівського самоврядування району. 

              Закінчився семестр урочистою лінійкою, приуроченою святу 

останнього дзвоника, що задала літній настрій всім присутнім. Проте 

учасники рою «Козацький гарт» у складі С.Данильчука, О.Дячук, Д. Корінця,   

Д.Золотухіна, В.Шевчука, П.Покарця, Д. Гоголь, Д. Мотруніча, П. Федаса та 

В.Сульжика розпочали активну підготовку до участі в обласному етапі 

Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура»), що проходила з 31.05. по 02.06.2016р. на Рівненському 

загальновійськовому полігоні. Тут юні патріоти відчули смак змагання і 

життя у польових умовах. Протягом цих трьох днів вони взяли участь в 

понад 12 видах конкурсів і принесли перемогу у чотирьох номінаціях: І місце 

в конкурсі «Перетягування линви», ІІ місце в конкурсі «Презентація команд», 

ІІ місце в конкурсі соціальної реклами, ІІІ місце в конкурсі звітів про «Добре 

діло». 

 


